
ACTA

da

Reuniao de negociacao com o

Sindicato dos Trabalhadores dos Registos e do Notariado

Acta n.e 28

Aos 14 dias do mes de Outubro de 2010, pelas llhOO, compareceram no Salao Nobre

do Ministerio da Justica o Senhor Presidente e Vice-Presidentes do Sindicato dos

Trabalhadores dos Registos e do Notariado (STRN), bem como, em representacao do

Senhor Ministro da Justica, os Senhores Secretario de Estado da Justica e da

Modernizacao Judiciaria (SEJMJ) e Chefe do Gabinete do Senhor Ministro da Justica

(MJ) e as Senhoras Adjuntas dos Gabinetes dos Senhores MJ e SEJMJ, a fim de se

proceder a reuniao de negociacao, nos termos da Lei n.s 23/98, de 26 de Maio:

a) Do projecto de Decreto-Lei que extingue o subsistema de saude dos servicos

sociais do Ministerio da Justica, transfertndo-o para a ADSE;

b) Das normas da Proposta de Lei do Orcamento do Estado para 2011

(PLOE/2011) com particular relevancia em materia remuneratoria.

A reuniao iniciou-se pelas llhSO, tendo o Senhor SEJMJ destacado o aperfeicoamento

das normas do articulado da PLOE/2011 em materia de reducoes remuneratorias

relativamente a versao anterior, em particular do conceito de remuneracao total

iliquida mensal sobre a qual incidira a taxa referente a cada escalao.

Salientou ainda a importancia da realizacao de reunifies de trabalho com o Ministerio

das Financas para ponderacao de solucoes e para continuacao do processo de revisao,

sob o signo da neutralidade financeira, das carreiras especiais de conservador e de

oficial dos registos e de transicao dos trabalhadores integrados nas actuais carreiras de

regime especial de conservador, notario, ajudante e escriturario dos Registos e do

Notariado. Informou que o Governo prosseguira a reestruturacao do Instituto dos

Registos e do Notariado e dos servicos de registo e iniciara a discussao da adaptacao

do sistema de avaliacao do desempenho da Administracao Publica as carreiras

especiais de conservador e de oficial dos registos.

Finalmente, destacou os processos de reestruturacao de servicos previstos para 2011,

incluindo a fusao da Direccao-Geral dos Servicos Prisionais com a Direccao-Geral da

Reinsercao Social e a adaptacao da organica do Instituto dos Registos e do Notariado

ao processo de racionalizacao de estruturas decorrente da criacao de balcoes unicos.

Assim, e uma vez conclui'do o processo de aprovacao do OE/2011, os Ministerios da

Justica e das Financas farao ponto de situacao tendente a iniciar o procedimento

legislativo na Presidencia do Conselho de Ministros para aprovacao de propostas de

articulado concretas para negociacao com os sindicatos dos diversos projectos de

diplomas.
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De seguida, acordou-se que a presente reuniao assumiria caracter preparatories tendo-

se desde logo agendado uma reuniao de negociacao dos projectos acima referidos

para a manna de Sexta-feira, dia 22 de Outubro de 2010. STRN anuiu a possibilidade

de realizacao da mesma em conjunto com as demais entidades representativas dos

trabalhadores dos registos e notariado e entregou documento remetido a

consideracao do Senhor MJ (que se junta em anexo a presente acta) que reflecte a

posicao desfavoravel do STRN quanto ao projecto de decreto-lei de transferencia do

subsistema de saude para a ADSE, sobretudo atento o resultado do estudo promovido

pela Entidade Reguladora da Saude em Dezembro de 2009, que identifica varias

insuficiencias da ADSE e permite concluir que a rede de cuidados de saude da ADSE e

incipiente para o numero de beneficiarios que tern actualmente e que passara a ter

com a transferencia dos beneficiarios do Ministerio da Justica. O STRN defende em
suma que o subsistema de saude do Ministerio da Justica confere um nivel de

proteccao superior ao da ADSE, pelo que transmitiu a posicao desfavoravel dos seus

associados a sua extincao e transferencia para a ADSE.

Em relacao a PLOE/2011, o STRN adiantou considerar que as medidas desfavoraveis

apenas penalizam os funcionarios, continuando a haver fontes de desperdicio, pelo

que a desmotivacao dos associados e total, apesar de continuarem empenhados. E

elencou algumas das questoes pendentes, em particular:

i) A necessidade de abertura de concursos internos para se acabar com os falsos

destacamentos;

ii) A situacao dos escriturarios que perfizeram 10 anos de servico no inicio do ano

de 2010 e que ainda nao foram promovidos a escriturario superior, apesar de a

verba envolvida estar orcamentada e devidamente cabimentada, tendo o STRN

procedido a entrega de documento do departamento de recursos humanos do

IRN, de 27 de Setembro de 2010, que o Senhor SEJMJ ficou de apreciar com o

Ministerio das Financas, onde se refere que o processo de promocao de

escriturario a escriturario superior nao se encontra atrasado e que apenas se

encontra pendente de se desbloquear constrangimentos orcamentais

entretanto impostos;

Hi) A situacao dos adjuntos de conservador, cuja integracao esta em falta ha 10

anos e nao acarreta custos acrescidos para o Estado dado apenas pretenderem

que se Ihes reconheca o vinculo e o cargo para que concorreram;

iv) A questao da existencia de varios conservadores destacados aos servicos

centrais do IRN e de varias conservatorias sem conservadores e sem

possibilidade de abertura de concursos;

v) A situacao de recursos para a Comissao Paritaria que se encontram por

responder, referentes a propostas de avaliacao do desempenho nao

fundamentadas;

vi) A necessidade de prorrogar a actual portaria dos vencimentos por mais 1 ano,

sem prejufzo de a comissao sobre carreiras e remuneracoes entretanto criada

por despacho do Presidente do IRN continuar a desenvolver um estudo

sustentado para os vencimentos;



vii) facto de o STRN, representative tambem dos oficiais de registo, ainda nao ter

sido chamado a participar na referida comissao de vencimentos, que se tern

reunido no IRN apenas com dirigentes e tecnicos das areas dos recursos

humanos e financeiros e com conservadores, sem a participacjio de urn unico

oficial do registo;

viii)A questao do processamento de vencimentos errados, a favor do Estado ou a

favor do funcionario, com prazos de reposi^ao divergentes.

Senhor SEJMJ transmitira as questoes ao Senhor MJ, tendo em vista apresenta-las a

consideracjio do Ministerio das Financas e da Administracjo Publica para realizacao de

mesas exploratorias e, em particular, de promogao da publica^ao da portaria dos

vencimentos ate ao final do ano.

A reuniao terminou pelas 12h45.

Anexo: 1.

Feito, rubricado e assinado em duplicado, destinando-se um exemplar a cada um dos

signatarios.

Pelo Sindicato dos Trabalhadores dos Pelo Ministerio da Justice,

Registos e do Notariado, Secretario de Estado da Justice e da

Presidente, Modernizagao Judiciaria,

Sergio Barros Jose Magalhaes
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Sua Excelencia

Ministro da Justica

Dr. Alberto Martins

V/Ref.a : 2737

Assunto: Projecto de decreto-lei: extincao do subsistema de saiide do Ministerio da Justica.

Excelencia,

Sindicato dos Trabalhadores dos Registos e do Notariado (STRN), notificado por

esse ministerio para que se pronunciasse, querendo, em 8 (oito) dias sobre o projecto de

decreto-Lei em epigrafe e que foi, entretanto, aprovado na generalidade no Conselho de

Ministro de 8 de Outubro ultimo, junto envia, no estrito cumprimento dos seus deveres

sindicais e embora sem a veleidade de com isso conlribuir para qualquer sorte de

concertacao social, a sua posicao sobre o teor daquele documento.

Apresentamos a V. Exa. os nossos melhores cumprimentos e subscrevemo-nos.

Presidente do CDR Norte Presidente do CDR Sul e Ilhas

Lisboa; Rua dos Fanqueiros n°96-2°. 1100-232 • Tel. 218162731 • Fax 218162741 • E-mail: strn.sul.ilhas@qmail.com
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EXTIN^AO DO SUBSISTEMA DE SAUDE DO MINISTERIO DA JUSTICA

(SSMJ)

I. A OPORTUMDADE DA AUDICAO DOS SEVDICATOS:

O convite de V. Exa. a que agora o STRN responde foi dirigido a este sindicato

a 4 de Outubro ultimo, com indicacao que eventuais "comentarios ou sugestdes"

deveriam ser produzidos num prazo de 8 (oito) dias.

Foi, por isso, com estranheza que o STRN tomou conhecimento, atraves do

Comunicado do Conselho de Ministros de 8 de Outubro de 2010 e da comunicacao

social, que o projecto de decreto-lei cujos "comentarios e sugestdes" se solicitavam, foi

afinal aprovado na generalidade antes do termo do prazo que Ihe fora concedido.

Na medida em que o projecto de decreto-lei aprovado na generalidade preve,

inclusivamente, a sua entrada em vigor a 1 de Novembro proximo, a "audicao" das

associacSes sindicais constitui, neste contexto, um mero pro-fonna, que nao se pode,

de modo algum, descrever como um esforco de concertacao social.

A decisao de extinguir o subsistema de saude do Ministerio da Justica, sendo

feita a revelia dos representantes dos seus beneficiarios e, por isso, da exclusiva

responsabilidade do Governo, nao se pretendendo, realist!camente, com os comentarios

infra influir sobre o conteudo do documento que devera vir a entrar em vigor.
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II. A EXT1NCAO DO SUBSISTEMA DE SAUDO DO MINISTfiRIO DA JUSTI^A (SSMJ):

Subsistema de Saiide do Ministirio da Justica surge, como a generalidade dos

subsistemas de saude. para dar expressao a urn esforco conjunto e solidario dos cidadaos

afectos, in casu, na sua actividade profissional, ao MinisteVio da Justica.

Nao e irrelevante que os subsistemas de saude, tratando-se de entidades que

asseguram prestacoes de saude a urn conjunto de cidadaos e/ou comparticipam

financeiiamente nos respectivos encargos, sejam financiados atraves de quotizacoes e

outras contribuicoes dos respectivos beneficiarios, entidades patronais ou organismos

publicos onde exercam as suas funcoes

Pretende-se desse modo dar resposta ao direito constitucionalmente consagrado a

proteccao da saude, atraves da criac&o de uma rede de prestadores de cuidados que,

mediante a celebracao de convencSes ou acordos, assegurem a satisfacao das necessidades

dos seus beneficiarios.

A Assistencia na Doenca aos Servidores Civis do Estado (ADSE) e apenas um dos

actuais subsistemas de saiide, tendo, porem, vocacao generalista. Os restantes subsistemas,

de vocacao profissional, nao sao dotados dessa univcrsalidade.
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Em 2005, atraves da Resolucao do Conselho de Ministros n.° 102/2005, invocando,

ja na altura, razoes de equidade, economia e efieacia, o Governo iniciou um processo de

extincao, por fusao, de varios subsistemas de saude, convergindo os respectivos

beneficiarios para a ADSE.

Seria, pois, de supor que a ADSE fosse o subsistema mais eficiente na prestacao de

cuidados de saiide aos seus beneficiarios, designadamente, que fosse o subsistema com a

melhor rede de prestadores de cuidados e/ou com a melhor ratio prestadores/beneficiarios,

apenas assim se compreendendo os declarados esforcos de uniformizacao.

Porem, de acordo com o estudo da Entidade Reguladora da Saude (ERS) "Avaliacao

do Modelo de Contratagdo de Prestadores de Cuidados de Saude petos Subsistemas e

Seguros de Saude", datado de Dezembro de 2009, o numero de beneficiarios da ADSE

seria 1.338.1 ll
1

e o numero de prestadores de cuidados convencionados 2.049 (ratio

0,001); ja os beneficiarios do Subsistema de Saude do Ministerio da Justica seriam 34.000 e

o numero de prestadores de cuidados convencionados 2.400, ou seja, menos tern

beneficiarios e mais prestadores convencionados (ratio 0,07).

Com a entrada em vigor do decreto-lei agora aprovado na generalidade, aquele

numero de 1.338.111 ficara desactualizado e a ratio beneficiarios/prestadores de cuidados

agravar-se-a.

Sendo cerlo que o mesmo estudo identifica uma serie de outras insuficiencias da

ADSE. Ali se le
s
designadamente, "a ERS tern tornado conhecimento de situaqoes que

podem indiciar um eventual defice de informacao dos benefici&rios aquando do acesso aos

1 A informacao actualmente disponivel no site da ADSE aponta para 1.349.936
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caidados de saude em regime conveneionado, quanto a extensao, objectos, conteudos e,

particidarmente, iimitacoes ou excepcoes, seja quanta ao corpo clinico abrangidv pela

convencdo, seja quanta a efectiva cobertura de actos, da convencao celebrada entre o

subsistema e oprestador de cuidados de saude convencionado, podendo o resultado de tal

defice de informacdo ser uma errada percepgao do utentefbenejiciario sobre a cobertura

que julga obter do seu subsistema, o que nao so distorcerd a exercicio da liberdade de

escolha, como facilitard situacdes de lesoes de direitos e interesses financeiros dos

utentes " (sublinhados nossos).

Estudo esse que continua, mais preocupantemente, dizendo que: "ao nao estar a

ADSE a cuidar de buscar o equilibria do sistema, em situaq&o de procura rigida, atraves

do lado correspondente a rede de prestadores convencionados, tal como ao nao estar a

cuidar de permanentemente garantir a qualidade, dimens&o e dispersao da sua rede de

convencionados, e para alem de todo o conjunto de consequencias negativas para os

beneficidrios e para os prestadores de cuidados de saude, verifica-se um risco de

incumprimento pela ADSE do seu dever de oferecer «com a necessdria prontidao e

continuidade, as prestacoes Que interessam ao prosseeuimento dos seus (ins» "(negritos e

sublinhados nossos).

O que forca a conclusao que a rede de cuidados de saude da ADSE e incipiente para

o numero de beneficiarios que tern actualmente, situacao que se agravara, nao resta diivida,

com o engrossar desse numero com aqueles 34000 que, ate 31 de Outubro, terao ao seu

dispor a rede de cuidados de saude do Subsistema de Saude do MinisleYio da Justica

Ora se a ratio beneficiarios/prestadores de cuidados da ADSE e" pior (0,001 Vs

0,07); e se a ADSE esta mesmo, de acordo com as conclusoes da ERS, "em risco de

incumprimento " das suas atribuicoes, mal se compreende que, pretendendo "uniformizar"
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subsistemas, de acordo com principios de ''equidade" e "eficacia", se opte pela bitola da

ADSE.

Conhecendo as condusSes da ERS, a serem juizos de equidade a votar a extincao do

subsistema de saude do Ministerio da Justica, estes manifestar-se-iam no seguinte

silogismo: e fundamental uniformizar os subsistemas de saude; nao e possivel subir a

fasquia na generalidade dos subsistemas; logo, uniformizam-se os subsistemas com base

naquele que menos garantias oferecem aos seus beneficiarios. Nao e crivel, pois, que seja

por apelo a qualquer apelo de equidade que se toma a medida anunciada.

Assim se demonstrando que nao corresponde a verdade o vertido no comunicado do

Conselho de Ministros de 8 de Outubro ultimo quando ali se escreve que "Actualmente, os

niveis de proteccao do subsistema de saude da Justica sao coincidentes corn os garantidos

pelaADSE, pelo que se justificaplenamente a extincao do subsistema da Justiqa"

O Subsistema de Saude do Ministerio da Justica confere, efectivamente, aos seus

£jji beneficiarios um nivel de proteccao superior a ADSE, pelo que a sua extincao e

convergencia para a ADSE constitui um retrocesso inadmissivel num Estado de Direito.

Representaudo a sua extincao um prejuizo especialmente grave para os beneficiarios

aposentados e doentes cronicos, que ficam impedidos de garantir a continuidade de

tratamento pelo seu medico de sempre.

Ora, nao resistindo os motivos declarados para a extincao do SSMJ a uma analise

critica das suas premissas, resta concluir que o motivo real (e oculto) tern que ver com as tao

apregoadas medidas de contencao. o que nao deixa de causar estranheza e preocupacao, por
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varias ordens de razoes: i) esta por demonstrar que a ADSE seja uma alternativa mais

economica ao SSMJ; ii) nuiica foi colocada aos benefici&rios a hipotese de aumentar o

financiamento do SSMJ, atraves de um eventual aumento das suas quotizacoes; iii) a

politica de contencao orcamental, ao inv^s de eleger o desperdicio e o superfluo, continua a

fazer-se a custa dos direitos fundamentals dos cidadaos.

£ este, salvo melhor opiniao, o parecer do STRN.
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